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La companyia Brodas Bros, referents de la dansa urbana a casa nostra i també molt reconeguts
internacionalment, celebren els seus primers 10 anys amb un espectacle especial, una gran festa
que han creat per a l'ocasió, i que es podrà disfrutar al Teatre Coliseum del 2 al 24 de gener. El
títol és senzillament Brodas Bros. 10 anys i està format per una vintena de números sorgits dels
seus anteriors muntatges. No ha estat fàcil: "Hem creat varis espectacles i cada un té el seu
context, la seva essència i el seu fil conductor. I a més, ens els estimem molt tots. Ha estat una
feinada escollir!", diu Berta Pons, membre fundadora de la companyia amb Clara Pons, Pol Fruitós
i Lluc Fruitós. Dues germanes i dos germans!

Així, els fans de la companyia tindreu ocasió de repassar la seva trajectòria a través dels números,
molt reconeixibles i carismàtics, provinents de Hip Hop Dansa de Carrer, IVA Inclòs, Brodas Bros,
Hipstory, D2N2, Concierto Concepto, BR2. Raindú i 4Herman@s. I en acabat, com que es tracta
d'una festa, com ja és habitual als seus espectacles convidaran tothom que ho vulgui a pujar a
l'escenari a ballar amb ells. I asseguren que "si volen pujar, aquest cop ho podran fer cada dia!"
Per tant, hi aneu quan hi aneu, la celebració està assegurada! També convidaran escoles de
dansa.

CONVIDATS DE LUXE

A l'espectacle hi participen altres convidats, professionals de la dansa urbana i hip hop en general,
que oferiran números de rap improvisat, Slow Morion, Battles i una pintada de Graffiti en directe!
Els acompanyen els ja habituals B-boy's: Carlos Carmona (B-boy amb els ulls tapats); Kadoer
(B-boy pur); Markitus (el primer B-boy dels Brodas... I dos músics. El Guilliam Sons, "el que ho
toca tot!", que tocarà la flauta travessera, el saxo, l'ewi (vent electrònic) i fa beat box (instruments
de boca). I el Janfi (Jean Philliphe Barrios) un percussionista molt especial, "amb moltes altres
habilitats, com ara composar en directe", diu d'ell Guilliam Sons.

Una de les presències més carismàtiques de l'espectacle és, sens dubte, el veterà Kapi, una icona
del hip-hop que porta ja 30 anys en actiu. "Pintarà un graffitti en directe seguint la nostra música i,
després, farà de DJ des d'una zona on també tocarà la bateria i algun altre instrument electrònic
estàtic com ara els pads i el vocoder", explica Lluc Fruitós.

També els acompanyen Joanarmand, un dels màxims exponents del freestyle (rap impro); Phax
(París), un ballarí especialitzat en l'Slow Motion Poety, que vol dir "explicar històries amb el cos.
En aquesta ocasió explicarà anècdotes dels Brodas des d'una visió hip-hop."

L'espectacle inclou uns preciosos capgrossos, rèplica dels ballarins. "No portem els robots perquè
requereixen temps per canviar-nos. Però els passem filmats", promet el Lluc, que assegura que
l'espectacle es podria titular Greatest Hits, ja que "hem recuperat el bo i millor que hem fet i hi hem
inclòs alguns canvis. I nosaltres portem uns vestits de leds estupendos!"

SOBRE LA COMPANYIA

Els Brodas Bros neixen l'any 2006 de la ma de Pol i Lluc Fruitós i Berta i Clara Pons. "El nom vol
unir les paraules germans i germanes", explica el Lluc. La companyia es crea amb el propòsit de
ennoblir la dansa que més els agrada, la urbana i, a partir dels seus coneixements coreogràfics,



pujar-la als escenaris i fer-la brillar amb una bona sonorització, illuminació i escenografia, per tal
que la descobreixin tota mena de públics. El somni s'ha fet realitat i ja ha pujat diversos cops a un
escenari de teatre. Al Coliseum, a més, a la platea hi ha tauletes: "Ens agrada intensificar la
relació amb l'espectador, improvisar, poder baixar, parar la música si convé..."

Tan sols un any més tard, el 2007 ja eren un referent a casa nostra i el 2008 van participar a un
campionat de Hip-Hop a París "on ens vam guanyar el respecte dels francesos que, com sabeu,
tenen un nivell molt alt i són molt exigents. Vam quedar segons, darrere d'un collega que ara és el
coreògraf de la Madonna!"

En aquests 10 anys han creat 10 espectacles grans. Si bé van ser els primers en destacar, ara ja
no estan sols. "A Barcelona cada cop es fa més hip-hop. Hi ha hagut una normalització important
del gènere i una evolució musical i tècnica notable. Nosaltres mantenim l'essència dels 70/80/90,
els anys de la dansa urbana a New York."

En aquest sentit, el Kapi també ha observat el canvi: "A mi em costa veure els canvis en 10 anys.
Com que en porto 30, els últims 10 són com les postres. Tanmateix observo una tornada als
orígens; una necessitat de recuperar coses que es feien i que potser no es tenien clares. Jo hi veig
un moviment cíclic," afirma.


